Zemplínske múzeum v Michalovciach
Kostolné námestie č.1, 071 01 Michalovce

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
postup pre zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon o VO)

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
Web organizácie (URL):
Štatutár:

Zemplínske múzeum v Michalovciach
Kostolné námestie č.1, 071 01 Michalovce
31297749
www.zemplinskemuzeum.sk
Mgr. Maroš Demko- riaditeľ

Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Mgr. Tibor Tabak- manažér
0905 435 882
manazer.zm@gmail.com

2. TYP ZÁKAZKY:
Reštaurátorské, umelecko- remeselné a odborné služby.
3. PREDMET ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky je reštaurovanie jednotlivých zbierkových predmetov a výroba
makiet, oprava, dodanie muzeálnych exponátov a ich inštalácia do expozícií –
MOBILIÁR, EXPONÁTY. Predmet zákazky zahŕňa vyhotovenie nábytku (replík)
historizujúceho nábytku a výrobu makiet muzeálnych exponátov (pec, vyhňa) pre
Zemplínske múzeum v Michalovciach (vrátane dopravy).
4. STRUČNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky je výroba a dodanie jednotlivých muzeálnych historizujúcich predmetov
a exponátov. Podrobná špecifikácia predmetov zákazky je doložená v prílohe č. 1
Po telefonickom dohovore si dodávateľ preberie od Zemplínskeho múzea potrebné exponáty
a mobiliár za prítomnosti zodpovedného pracovníka: Mgr. Tibor Tabak (09054358852)

5. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:
Na predmet zákazky bola určená predpokladaná hodnota zákazky v súlade s § 6 zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zeme a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
25 632,67 EUR bez DPH- určená priemerom cenových ponúk predložených v prieskume trhu
vzhľadom na zložitý proces výroby jednotlivých replík historizujúceho nábytku a exponátov.

6. LEHOTA NA DODANIE A USKUTOČNENIE PREDMETU ZÁKAZKY:
V zmysle ZoD, Viď. Príloha č. 2
7. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ:
Nepripúšťa sa.

Zemplínske múzeum v Michalovciach
Kostolné námestie č.1, 071 01 Michalovce

8. OBHLIADKA MIESTA PREDMETU ZÁKAZKY:
Obhliadka jednotlivých expozícii a miestnosti, kde budú vinštalované muzeálne exponáty je
nevyhnutná a možná po dohode s Mgr. Tiborom Tabakom (manažér ZM na tel.č.:
0905435882).

9. MIESTO DODANIA ALEBO USKUTOČNENIA PPEDMETU ZÁKAZKY
Zemplínske múzeum v Michalovciach, Kostolné námestie č. 1, 071 01 Michalovce

10. ZMLUVNÉ PODMIENKY:
Predmetná služba bude realizovaná na základe návrhu zmluvy- príloha č. 2

11. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:
Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytovať
službu, ktorá je premetom zákazky. Kópia dokladu nemusí byť úradne overená.

12. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMINEKY:
Preddavok nebude poskytnutý. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru po vykonaní
poskytnutých služieb a ich prevzatí určeným zástupcom objednávateľa. Predmet zákazky bude
financovaný z finančného príspevku Košického samosprávneho kraja. Ostatné podmienky
financovania vyplývajú z tejto výzvy a v zmysle Prílohy č.2

13. SPÔSOB URČENIA CENY
Cenu predloží uchádzač ako cenu predmetu zákazky celkom v požadovanom rozsahu, a to v
členení:
Cena predmetu zákazky bez DPH.......................................EUR
DPH 20% ............................................................................EUR
Cena predmetu zákazky celkom s DPH..........................EUR
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH upozorní.
Pokyny k spôsobu určenia ceny:
– cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov, v platnom znení,
– cena bude stanovená v mene EUR,
– uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu
zákazky (napr. materiálové, mzdové, dopravné a iné) v zmysle tejto výzvy a jej príloh,
– cena za predmet zákazky musí byť určená a musí vychádzať z celého predmetu zákazky, z opisu
predmetu zákazky, ostatných zmluvných podmienok uvedených v ZoD, ktorá je prílohou tejto výzvy
a ostaných ustanovení a ďalších príloh tejto výzvy.
V Michalovciach dňa 21.10.2016
Mgr. Tibor Tabak
manažér ZM

